Flevo Musketiers
Algemene Leden Vergadering (ALV)
Agenda ALV vrijdag 4 september
Locatie:
Tijdstip:

Rietlanden
19:30-21:00 uur

1. Opening, mededelingen
2. Verslag ALV 24 januari 2020
3. Inhoudelijk jaarverslag seizoen 2019-2020
4. Bestuurszaken
Voorstel 1:
Instemming herkiesbaar voorzitter Conny van Solt voor 1 jaar
Voorstel 2:
Instemming bestuurslid Ruben Kaper (voorzitter TC)
Vacatures:

We kunnen het seizoen echt niet draaien zonder dat deze vacatures
opgevuld zijn!
a. Penningmeester en bestuurslid
De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële zaken van de vereniging. Hij/zij beheert het
vermogen en de financiën en verzorgt de boekhouding. Draagt zorg voor de facturatie en inning van de
contributie, inclusief aanmaningen, controleert en betaalt facturen en declaraties. Daarnaast bewaakt
hij/zij de budgetten, stelt begroting op en doet een contributie voorstel. Jaarlijks dienen de balans en
overzicht van baten en laten (jaarverslag) te worden opgesteld. Daarnaast regelmatig financiële
rapportages ten behoeve van het bestuur. De penningmeester vraagt in samenwerking met de secretaris
subsidies aan, int subsidies, donaties en sponsorgelden. De penningmeester houdt ook boetes en
vergoedingen bij, int deze of betaalt deze uit. Tijdsindicatie: ongeveer 2 uur per week

b. Ledenadministratie en bestuurslid
De ledenadministratie verzorgt correspondentie met potentiële nieuwe leden. Schrijft nieuwe leden in bij
de NBB, voert wijzigingen door, administreert de teamindelingen bij de NBB. Verzorgt maandelijks een
overzicht van de ledenadministratie voor de trainers/coaches. Tijdsindicatie: 1 uur per week

c. Leden Wedstrijdcommissie:
De wedstrijdcommissie regelt alles rondom de wedstrijden. Ze maken de planningen van de wedstrijden
en plannen de scheidsrechters en VIPpers voor de wedstrijden. Hiervoor hebben we een nieuw
softwarepakket aangeschaft wat deze planning en communicatie zal vergemakkelijken. Ook organiseren
ze de scheidsrechtercursus en de VIP-cursus.

d. Uitbreiding Technische Commissie

e. Uitbreiding Evenementen/ activiteitencommissie
f. Invulling Sponsorcommissie
5. Financiën
a. Voorlopige resultaten seizoen 2019-2020
b. Begroting voor seizoen 2020-2021
Voorstel 3:
Contributieverhoging van 12% per lid voor seizoen 2020/2021 als gevolg van de verhoging
zaalhuur per begin 2020 en 2021 en als gevolg van de verhoogde trainersvergoedingen. (zie
ook uitleg in jaarverslag)
6. Invulling seizoen 2020-2021
7. Wat verder ter tafel komt
8. Rondvraag
9. Sluiting

